
Kursrapport för UM3106, HT20 

Bakgrundsfakta 

Den här kursomgången har vi haft 35 studenter i moment 1 och 3 och 36 studenter i moment 2. Kursen 

har bedrivits online via zoom förutom vid några tillfällen. I moment 1 genomfördes tre 

seminarietillfällen på plats, utomhus i form av fältstudier. 

Trots att kursen gavs online ser vi i kursvärderingar att studenterna överlag är nöjda med kursen. 

Studenterna har dock inte i lika stor utsträckning fått möjlighet att genomföra praktiska och 

utomhusdidaktiska moment, vilket vi och en del studenter ser som en brist i höstens kurs. 

Lärargrupperna i samtliga moment har utvecklat undervisning där studenterna kan göra enkla 

experiment och undersökningar hemma. Vi har också utvecklat online-undervisningen för att förbättra 

undervisningen i zoom t ex med korta filmer, praktiska aktiviteter och diskussioner i break-out-rum 

som både kan vara styrda av uppgifter eller reflekterande. 

Synpunkter från studenter 

Svarsfrekvensen i utvärderingen var 34% för moment 1 och 37 % för moment 2. Över lag är 

studenterna nöjda med de två momenten, speciellt med undervisningen. Här nämns seminariernas 

upplägg med laborativa inslag, fältstudierna och didaktiska diskussioner. Studenterna upplever att 

innehållet är relevant för deras kommande yrkesutövning. Momentutvärderingen pekar inte på någon 

tydlig förbättringsåtgärd då kommentarerna är av skiftande karaktär och svarsfrekvensen är relativt 

låg.  

Svarsfrekvensen i utvärderingen var 37% för moment 3. Många studenter angav att kursmomentet var 

välstrukturerad, något som gjorde det lätt att följa med under kursen. Flera studenter har synpunkter 

angående examinationer genom tentamen. Ex. ”Ge fler exempel på tentafrågor, gärna en tenta i sin 

helhet så man vet lite vad man ska förvänta sig i omfattning etc. Vi hade fått för oss att exempelfrågan 

vi fick var en hel tenta, så det blev en chock när vi såg tentan.” Enstaka studenter har lyft att det var 

svårt att få tag på laborationsmaterial till vissa praktiska aktiviteter t ex glödlampor. 

Synpunkter från lärarlaget 

Lärarnas synpunkter kan sammanfattas sålunda: 

Moment 1 och moment 2: Vi är nöjda med kursen, trots att vi denna termin behövt i ännu större 

utsräckning ge kursen online. Studenternas engagemang i kursen och speciellt under seminarierna har 

bidragit till detta.  

Moment 3:  

I denna relativt korta kurs har vi inriktat undervisningen på att ge en introduktion och verktyg för att 

studenterna själva ska kunnavidarutveckla  kunskaper och färdigheter som behövs för att undervisa i 

ämnet. 

Sammanfattning och förslag på åtgärder 

Genomströmningen är 27 av 35 studenter i kursen.  

Vi gör inga större förändingar i kursens upplägg från hösttermin till vårtermin. I moment 2 kommer vi 

dock att se över formen för de examinarande uppgifterna i syfte att skapa en större variation utifrån 



onlineundervisningens förutsättningar. Vår vana att använda digitala verktyg i kursen har utvecklas 

och vi diskuterar vidare hur det kan komma att användas i kommande campusförlagda kurser.  

Även om flera studenter, i moment 3, anser att det är stressande med en examinerande tenta vill vi i 

nuläget inte föreslå någon förändring av denna examinationsform. 

Sammantaget är detta en väl fungerande kurs och vi kommer att utveckla kursen enligt det som 

framkommit i rapporten ovan.  
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